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O que é 
Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional (RCP)?

Trata-se do seguro que garante o reembolso de prejuízos, pelos quais 
as agências de turismo possam vir a ser responsabilizadas civilmente 
em decorrência de danos causados a passageiros, por meio de sua 
atividade profissional. 

Em outras palavras, se a agência errar profissionalmente, causando 
prejuízo a seus clientes, basta acionar o seguro para avaliação do caso.

Na prática, funciona assim: você conhece o seguro de terceiros do 
automóvel? Esse é o seguro de Responsabilidade Civil mais conhecido 
do mercado. Caso colida com alguém e seja o CULPADO, a seguradora 
indenizará os danos que causou ao terceiro.

Na mesma linha de raciocínio, funciona o RCP, porém, aplicando-se para 
as falhas profissionais. 

Porém, é necessário que o terceiro (o passageiro) tenha feito 
uma reclamação formal contra sua empresa (judicialmente ou 
extrajudicialmente), afinal, se não há reinvidicação, não é necessário a 
indenização.

Veja no exemplo a seguir:
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Estes serão os serviços 
prestados ao senhor:

- Aéreo
- Transfers
- Hotéis
- Assistência em viagem

Responsabilidade Civil

Um dia na agência...

Cliente: “Meu nome 
na passagem estava 

errado! 
Não embarquei...”

Responsabilidade Civil
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Na minha viagem, tive 
um problema com o aéreo. 
VOU LHE PROCESSAR!

Responsabilidade Civil

O cliente teve problemas, por uma 
falha minha, e isso poderia me 

causar prejuízos, mas como tenho o 
Seguro de Responsabilidade Civil 

Profissional estou protegido.

Responsabilidade Civil
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O que cobre?

Como utilizar o seguro? 

O que não cobre?

Danos materiais – São os prejuízos que seus passageiros possam ter sofrido 
por falhas de sua empresa. 

Custos de defesa – Os honorários advocatícios para defesa de um processo 
judicial e demais custos judiciais. 

Danos morais – Os eventuais danos morais que sejam pleiteados nos 
processos judiciais.

Responsabilidade Civil de roubo de bagagem – Cobrirá os prejuízos 
sofridos em ações judiciais, por danos causados ao passageiro decorrente de 
furto ou roubo da bagagem.

ATENÇÃO: 
Leia as condições gerais na íntegra disponíveis em www.tzseguros.com.br.

Como em qualquer ramo de seguro, é obrigatório a notificação do problema, 
assim que tomar ciência. Quando receber alguma reclamação, processo ou 
perceber que algum fato poderá gerar reclamação, o primeiro passo a ser tomado 
é comunicar a corretora de seguros ou a entidade de classe para a abertura de 
um sinistro.  

Fatos que não tenham sido notificados não terão cobertura pelo seguro.

• Falência ou insolvência de fornecedores ou da própria agência.

• Atos dolosos da agência e/ou fornecedores.

• Danos corporais.

Consulte as Condições Gerais para todas as exclusões.
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Como notificar um problema?

Algumas ações imprescindíveis 
para sua agência/operadora

Entre em contato imediato com a entidade responsável ou a TZ 
Seguros, corretora responsável pela apólice.

E-mail: comercial@tzseguros.com.br   

Telefone: (41) 2109 6751

Será solicitada toda a documentação pertinente para que o caso seja solucionado 
da forma mais rápida e amistosa possível. 

• Documente todas as informações de sua empresa, sejam elas venda, consulta 
ou atividade interna. É muito importante que tudo possa ser comprovado caso 
venha a ocorrer uma reclamação.

• Busque sempre treinamentos e atualizações. Você é o responsável pelo sucesso 
da viagem de seu cliente. Quanto mais atualizada e capacitada a agência, maior a 
satisfação do cliente, e menores os possíveis erros cometidos.

• Documente em manuais todas as ações e os procedimentos a serem feitos, e 
como devem ser feitos. Ajude a sua equipe a produzir mais e melhor!
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